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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-779/2022 01-02-2022
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ െക.എസ  െപായാടേശര

ി  കരയില  കളങര  വീടില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമാേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന സേനാഷ , െപായാടേശരി

കരയില കളങര വീടില, േബാധിപിച അേപക   െനടമാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   7/10/2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപട 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന സേനാഷ ഭാര് 57

2 നീത ദിേനശ ബാബ മകള 34

3 സന  െക.എസ മകന 32
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-359/2022 01-02-2022
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാരടിന േജായ  േമയാട കരയിൽ

അരീയല വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടമാേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപ മാരടിന,  േമയാട കരയിൽ അരീയല വീടില ,

േബാധിപിച അേപക   െനടമാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  10/12/2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ മരണെപട.അവിവാഹിതനായ സേഹാദരന

ഉണ്   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ  നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപ മാരടിന ഭാര് 39

2 എറിന മകള 10

3 എേഡ്രഡ മകന 9
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-7749/2021 13-10-2021
 
  ആലവ താലകില   മഞപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉറമീസ മകൻ ആൻ്റണി  ഉറമീസ

വടേകപറതാൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മഞപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജിസി േപാൾ, വടേകപറതാൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

 മഞപ വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന    03/09/2021   -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  -   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജിസി േപാൾ ഭാര് 34

2 എലീസ  ആൻ്റണി മകള 7

3 ക്ാത ലിൻ ആൻ്റണി മകള 4
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-8934/2021 27-12-2021
 
  ആലവ താലകില   ചർണികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കബീർ ടി.എ തായികാട കരയില

െകാലംപറമിൽ വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചർണികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഷീദ കബീർ, തായികാട കരയില െകാലംപറമിൽ വീടില ,

േബാധിപിച അേപക   ചർണികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപട .  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില

കമ നമര  1  നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റഷീദ കബീർ ഭാര് 46

2  ഫാതിമ കബീർ മകള 14

3 കഞമഹമദ സേഹാദരൻ 67

4  ജമീല സേഹാദരി 62

5   ഉൈമബ സേഹാദരി 59

6 ഉമർ സേഹാദരൻ 57

7 ഫൗസി സേഹാദരി 56

8 മംതാസ സേഹാദരി 50

9 സാഹിർ സേഹാദരൻ 47
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-7153/2021 28-01-2022
 
 ആലവ താലകില   അങമാലി വിേലജില  കവരപറമ് കരയിൽ  പിയ നഗറില , േടാമി (എൽ.ഐ.സി) വക 86 ആം

നമർ വാടക വീടിൽ വീടില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിംസ എബഹാം മകന ജിനറ .െക.െജയിംസ  ഇടകി

താലക്  െകാനതടി വിേലജില േകാേളകേനല വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങമാലി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിന പി.ൈവ

േബാധിപിച അേപക   അങമാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19/05/2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  -  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിന പി.ൈവ ഭാര് 29

2 െഫലികസ ജിന ൈമകിള മകന 3
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-779/2022 02-02-2022
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ െക.എസ െപായാടേശര

ി  കരയില  കളങര  വീടില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമാേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന സേനാഷ  , െപായാടേശരി

കരയില കളങര വീടില  , േബാധിപിച അേപക   െനടമാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  7/10/2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപട 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന സേനാഷ ഭാര് 57

2 നീത ദിേനശ ബാബ മകള 34

3 സന െക.എസ മകന 32
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-9399/2021 02-02-2022
 
 ആലവ താലകില   ആലവെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിറാജ മഹമദ  ആലവ കരയില

ൈബതല ഹംദ വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലവെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഹന ൈനന കാംകേനല കാസിം , ആലവ കരയില

ൈബതല ഹംദ വീടില , േബാധിപിച അേപക   ആലവെവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16/05/2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ മരണെപട  ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹലീമ മഹമദ മാതാവ 73

2 രഹന ൈനന കാംകേനല കാസിം ഭാര് 46

3 സമിയ ഫരഹത ശിറാജ മകള 24

4 അംര ശിറാജ മഹമദ മകന 21

5 സഫിയാന ശിറാജ മഹമദ മകന 14

6 സാറ   ഫരഹത ശിറാജ മകള 12

7 സന ഫരഹത ശിറാജ മകള 10

8 ൈസഹാന ശിറാജ മഹമദ മകന 8
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:h3-7964/2021 01-02-2022
 
 ആലവ താലകില   കറകറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചാതി ഈരമിളി വീടില   എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറകറി വിേലജില

 പേരതനെറ മകന നാരായണന ഇ.സി  ,  ഈരമിളി വീടില ,  േബാധിപിച അേപക   കറകറി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  13/10/2001 ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാധവി,തങമ എനീ  മകള മരണെപട    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാരായണന ഇ.സി മകന 61

2 കമാരന മകന 55

3  കാരത്ായനി മകള 67

4 ജാനകി മകള 65

5 വിലാസിനി മകള 63

6 ഗീത മകള 53

7 ഉഷ പൗതി 48

8 ൈഷബി പൗതി 46

9  ബിജ പൗതൻ 43

10  ഷിബ പൗതൻ 48

11 സേനാഷ പൗതൻ 46

12  ഷിജി പൗതി 42
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:h3-9318/2021 04-02-2022
 
  ആലവ താലകില   കാലടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവന ടി.എസ  െകൗസഭം വീടില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാലടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാതിഷ ടി.ആര,  െകൗസഭം വീടില , േബാധിപിച അേപക   കാലടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

13/08/2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  - അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പീത ടി. ഭാര് 54

2 ദീപ ആര മകന 23

3 േജാതിഷ ടി.ആര മകന 19
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:h3-8930/2021 27-01-2022
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനന െക.എസ  വാപാലേശര

ി കരയില കണിയാംപറമില വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമാേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീനാഥ െക.ജി,  വാപാലേശരി

കരയില കണിയാംപറമില വീടില  , േബാധിപിച അേപക   െനടമാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭാര് മരണെപട 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീരാം െക.ജി മകന 42

2 രതീഷ െക.ജി മകന 38

3 ശീനാഥ െക.ജി മകന 37
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:h3-7265/2021 13-10-2021
 
  ആലവ താലകില   അങമാലി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി ഭാര്  പി.എ.എല്ാ  കു

പാലം േറാഡ  കര, േതയാനത് വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങമാലി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാണി ടി.എ , കുപാലം േറാഡ  ക

ര, േതയാനത് വീടില , േബാധിപിച അേപക   അങമാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  05.12.2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  - അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാണി ടി.എ മകന 62
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:h3-6587/2021 03-02-2022
 
 ആലവ താലകില   അങമാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.സി െകാചസാറ  അങമാലി കരയി

ൽ ചളിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അങമാലി വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാസഫ സി.സി , അങമാലി കരയിൽ ചളിയിൽ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   അങമാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  7-3-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവ മരണെപട  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:h3-8155/2021 04-02-2022
 
  ആലവ താലകില   വടകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസി േജാസഫ ശീമലനഗരം

കരയില  മേഞലി  വീടില   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസ േജാസഫ, ശീമലനഗരം

കരയില മേഞലി വീടില , േബാധിപിച അേപക   വടകംഭാഗം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26/2/2007 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  - അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ സി.സി മകന 58

2 കഞേമാൾ സി.സി മകള 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസലന് മകള 69

2 േജാസ േജാസഫ മകന 67

3  േപാള എം.െജ മകന 62
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-9431/2021 03-02-2022
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചയതന മകന രവീനന െക.എ

െപായാടേശരി  കരയില  കിഴേകപരയല   വീടില   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമാേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജനി െക.ജി ,

െപായാടേശരി കരയില കിഴേകപരയല  വീടില , േബാധിപിച അേപക   െനടമാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   3-9-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  -

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജനി െക.ജി ഭാര് 50

2 അശ്ിനി െക.ആര മകള 30
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-8290/2021 03-02-2022
 
 ആലവ താലകില   ആലവെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലഖബീവി  ആലവ കരയില

ഇലഞികായി  വീടില,േഗറ്  വാേടഴ്  അപാരട്െമന്  ഫാറ്  നമര 6-C  ,   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവെവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന

അബള നവാസ ഇ.എ, ആലവ കരയില ഇലഞികായി വീടില , േബാധിപിച അേപക   ആലവെവസ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  22/1/2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള മരണെപട  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബള റഹിമാന എ.പി ഭരതാവ 84

2 അബള നജീബ മകന 57

3 നദീറ ബീഗം മകള 56

4 അബള നവാസ ഇ.എ മകന 53

5 നാദരഷ മകന 51

08th February 2022Revenue Department4937
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-8369/2021 05-02-2022
 
 ആലവ താലകില   അങമാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.എസ പീതാംബരന നായര  േവങര

  കരയില  ശീദീപം  വീടില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങമാലി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത പീതാംബരന,  േവങര കരയില

ശീദീപം വീടില, േബാധിപിച അേപക   അങമാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28/8/2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള  മരണെപട.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:H3-9297/2021 28-01-2022
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി  െപായാടേശരി കരയി

ൽ േകാനനാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടമാേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകള ജയ, െപായാടേശരി കരയിൽ േകാനനാട്  വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   െനടമാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  20/12/2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവ മരണെപട  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലത പീതാംബരന ഭാര് 64

2 ശീകാന് മകന 39

3 സനീപ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയ മകള 50
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-639/2022 02-02-2022
 
  ആലവ താലകില   ആലവെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി രാജമാൾ  േതാടകാടകര

കരയിൽ  ബിനനിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവെവസ് വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ  രാജ പി , േതാടകാടകര കരയിൽ

ബിനനിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആലവെവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  10/10/1989 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ഏക  മകനം

ഭാര്യം  മരണെപട  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതനാഭൻ പിള പൗതൻ 54

2 രാജ പി. പൗതൻ 52

3  രാജി പി പൗതി 48

4 പേവക പി പൗതൻ 36
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-862/2022 07-02-2022
 
 ആലവ താലകില   ആലവെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഗസിന മകന ജിേജാ കണമഴ

കരയില ഫാറ്  8  D,  ശാനി  േലാടസ അപാരട്െമന്ല   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െഷറി മാതന,

കണമഴ കരയില ഫാറ് 8 D, ശാനി േലാടസ അപാരട്െമന്ല  , േബാധിപിച അേപക   ആലവെവസ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   4/4/2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  -

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഷറി മാതന ഭാര് 49

2  അനേറാസ െക മകള 21

3  െജനിഫര കണമഴ മകള 13
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